Februari

MAANDBRIEF

2019
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
tel.nr. 010-5018669 - e-mail: info@obsdeoverkant.nl

Deze Maandbrief informeert u over de geplande activiteiten op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon.
Maandag

Dinsdag
28

Woensdag
29

Donderdag
30

Vrijdag
31

1

Letterfeest groep 3
13.30-15.00 uur

4

5
Fruitochtend

6
Fruitochtend

7
Fruitochtend

8
Fruitochtend

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

Les “Plastic soep”
Gr 4 t/m 8

Praktische
verkeerslessen gr
1/2B, 3 en 4/5 (zie
nieuwsbrief)
11

12
Fruitochtend

100 dagen project

13
Fruitochtend

gr 1/2A

14
Fruitochtend

15
Fruitochtend

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar
18

19

Praktische
verkeerslessen gr
1/2A, 5/6 en 7/8 (zie
nieuwsbrief)

Fruitochtend

Rapportgesprekken

Rapportgesprekken
25

20

21

22

Fruitochtend

Fruitochtend

Compensatie dag

8.30-9.15 uur
Aanwezig
schoolcontactpersoon
Jeffrey Warnaar

“Talentenshow”

Alle leerlingen vrij

13.30-15.00 uur

Rapportgesprekken
26

27

28

Voorjaarsvakantie

1

Februari

NIEUWSBRIEF

2018
Hovenier 2, 3161 LG Rhoon
tel.nr. 010-5018669 - e-mail: info@obsdeoverkant.nl
Deze Nieuwsbrief informeert u over de gebeurtenissen op locatie de Overkant van o.b.s. Rhoon .

Nieuws uit het team:
Juf Wietske/ juf Wendy: Juf Wietske (gr 7/8) is m.i.v. 1 februari gestopt met werken op de Overkant. Wietske heeft in
haar woonplaats een nieuwe baan gevonden. Juf Wendy Yntema zal haar plaats in groep 7/8 m.i.v. 4 februari innemen.
Wij wensen haar veel succes en plezier met de leerlingen van gr 7/8.
Rapportgesprekken: In de week van 18 februari zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken
zullen wij het met u hebben over de voortgang van uw kind. De gesprekken van de leerlingen van groep 1 t/m 4 zullen
zonder het kind plaatsvinden. De leerlingen van groep 5 t/m 7 mogen bij het gesprek met hun ouders aanwezig zijn. De
groep 8 leerlingen hebben met hun ouders het adviesgesprek.
Gespreksplanner: Het intekenen van de rapportgesprekken door u zijn deze keer veel gemakkelijker gegaan. In een
mail bent u op de hoogte gebracht dat de gespreksplanner werd geopend. U kon via de Parro app een gesprek plannen.
Er werd nog een herinnering gestuurd mocht u zich nog niet hebben ingeschreven en u hoefde er niet apart voor naar
school te komen. Het team heeft het als zeer succesvol ervaren. Wij hopen u ook, mocht u nog tips hebben, dan horen
wij het graag.
Nieuws uit de groepen
Letterfeest gr 3: De leerlingen van groep 3 vieren vrijdag 1 februari hun letterfeest. Inmiddels zijn alle letters
aangeleerd en dat verdient een feestje. Alle kinderen mochten 1 persoon uitnodigen om in de middag met de groep dit
feest te vieren. De kinderen hebben samen met de juf alles zelf geregeld om er een echt letterfeest van te maken.
100 dagen project gr 1/2A: Gr 1/2A is op maandag 11 februari op dag 100 van het 100 dagen project. De kinderen
zullen deze dag een klein feestje vieren en doen spelletjes in het teken van het 100 dagen project. De kinderen mogen
deze dag iets meenemen met het getal 100 erop of getallen die samen 100 zijn.
Praktische verkeerslessen: Zoals u op de maanbrief kunt zien zullen de leerlingen van groep 1/2B, 3 en 4/5 hun
praktische verkeerslessen woensdag 6-2 krijgen. Gr 1/2A zal een educatieve wandeling houden en de andere 2 groepen
zullen fietskunsten oefenen. Gr. 3 en 4/5 moeten hun fiets deze dag bij zich hebben. Gr 1/2 A, 5/6 en 7/8 zullen
maandag 18-2 deze lessen hebben. Gr 5/6 en 7/8 moeten de 18e hun fiets meenemen. Natuurlijk hebben we hier
hulpouders bij nodig, via de Parro app zal het u gevraagd worden.
Ander nieuws
Verkeerssituatie rondom school: De verkeerssituatie rondom school blijft een aandachtpunt voor ons, voor u en voor
de leerlingen. Wij geven er de voorkeur aan dat u uw kind lopend of met de fiets naar school brengt. Wanneer u uw
kind met de auto naar school brengt, verzoeken wij u te parkeren op de parkeerplaats van het Wapen van Rhoon. Het
afzetten vóór de ingang van school is niet toegestaan, het brengt nl. onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties met zich
mee. Ook het rijden en draaien binnen de draaicirkel vlak voor en na schooltijd is niet toegestaan. Gr 1/2B gaat via de
ingang bij de draaicirkel naar binnen en naar buiten. Er komen veel kleuters zo de straat (draaicirkel) op.
Namens alle kinderen en het team hartelijk bedankt!
Talentenshow: Donderdagmiddag 22 februari zal er een talentenshow worden georganiseerd. Wil je laten zien dat je
bijvoorbeeld kunt diaboloën, zingen, op een muziekinstrument spelen, dansen etc. dan kan je meedoen. Wil je een
liedje playbacken dan mag dit natuurlijk ook. Je moet er alleen wel om denken dat je ‘act’ uitgevoerd moet kunnen
worden op het podium. Vrijdag 15 februari is de uiterste datum dat je je kunt aanmelden. Er is brief met een opgave
strookje eerder deze week verstuurd. Wees dus op tijd! In verband met het grote aantal leerlingen, kan je je maar voor
één optreden aanmelden.

